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Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) gjennomførte i perioden 
1974-1976 en landsomfattende driftsundersøkelse av avløpsrense-
anleggene i Norge, med nedslående resultater.   
 
Det ble som en følge av dette etter hvert opprettet driftsassistanser 
rundt om i Norge, som hadde som mål å heve standarden på 
renseanleggene.  
 
Mye er gjort siden den gang, og utviklingen av vann- og avløps 
kompetansen i kommunene er kommet langt.  
 
De aller fleste regioner i Norge har aktive driftsassistanser. 
    
Hvilke oppgaver som utføres av driftsassistansene varierer 
imidlertid mellom ulike områder.  

                Historie 



 

 

 



 

 

 



                       DIHVA IKS 

        Driftsassistansen i Hordaland – Vann og avløp IKS  
 Opprinnelig et samarbeid mellom 10 kommuner med høygradig 

avløpsrensing, fra ca. 1995. Organisert med et valgt 
styre/arbeidsgruppe som kjøpte konsulenthjelp. 

 

 2004 stiftet som interkommunalt selskap (IKS) og utvidet til å 
omfatte også drikkevann. 

 

 I dag: 29 kommuner er eiere og 3 kommuner er tilknyttet 
gjennom avtale (Haugesund, Odda og Tysvær). 

 

 Representantskapet velger styret, som består av 7 personer. 

 

 Leder av representantskapet er Magnar Sekse, Bergen kommune, 
og styreleder er Anton Bøe, Askøy kommune. 
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Styremedlemmer 
 

Varamedlemmer 
 

Arne Eikefet, Lindås kommune Roald Hovden, Osterøy kommune 

Ole Dan Lundekvam, Bergen Vann KF (Nestleder) 
 

Trude Bjørkaas, Askøy kommune 
 

Anton Bøe, Askøy kommune (Leder) 
 

Øystein Havsgård, Fusa kommune 
 

Anny Bastesen, Meland kommune 
 

Marianne Kramer, Os kommune 
 

Anne Solheim Cornell, Bergen kommune 
 

Randi Erdal, Bergen kommune 
 

Bente Bjotveit, Ullensvang herad 
 

Sigbjørn Øye, Kvinnherad kommune 

Nils Eivind Stranden, Kvam herad 
 
 

Anne Beth Ravndal, Bergen Vann KF 

Styret i DIHVA sin sammensetning i 2014 



o Kompetansesenter 

o Systematisk kompetanseutvikling i kommunene 

o Nettverk og erfaringsutveksling 

o Samarbeidsprosjekter på områder som på grunn av 
størrelse og  kompleksitet etc. med fordel kan 
gjennomføres og organiseres i et  fellesprosjekt  

 

  Prioriterte arbeidsområder 



   Samarbeidsprosjekter 
 

o Resipientundersøkelser – program, oppfølging og koordinering. 

o Lekkasjekontroll – Hordalekk. 

o Paraplyorganisasjon for akkreditert prøvetaking. 

o Laboratorietjenester, felles innkjøpsavtale  avløp og vann. 

o Ledningskartverk. 

o VA – norm. 

o VTA – ansvarlig. 

o Kvalitetssikring, internkontroll, ROS og beredskapsplaner/- øvelser 

o Aktuelle nye prosjekter: 

o Vannforskriften etc. 

o Driftsassistanse på avløpsrenseanlegg og rapportering til 
Kostra . 

o Tilsyn med utslipp fra mindre avløpsanlegg. 

o Optimalisering av VA – anlegg. 

o Rekruttering. 



 Arrangere VA – faglige kurs, fagtreff og tema- dager i 
egen regi. 

 Arrangere:  

 Driftsoperatørforum  

 Driftsoperatørsamlinger 

 Samarbeider med sentrale kursarrangører (Norsk 
Vann, Norsk Rørsenter/VA - Miljøblad,  Norsk 
Vannforening, Tekna og andre Driftsassistanser m.fl.) 
og bidra med markedsføring og teknisk 
gjennomføring av kurs på Vestlandet 

Systematisk kompetanseutvikling og nettverksbygging                        



 Mål: Faglig møteplass for hele VA - bransjen på 
Vestlandet. Nettverk og kompetanseoppbygging. 

 To dager med fagseminarer med diskusjoner, VA - messe 
og sosialt samvær i tillegg til å kåre Årets DIHVA og Årets 
VA- tiltak på Vestlandet.  

 2014: Arrangert 10.-11.september. Mer enn 400 personer 
tilstede, 71 utstillere. Norges største VA – faglige treff. 

 2015: Rica Maritim, Haugesund, 9.-10. september 

           Prosjektsamarbeid 2014:                                                      
     Faggruppen i DIHVA IKS og COWI 

Innføringskurs i rollen som kontrahert 
personell 23.10.14 



o Krav om akkreditert prøvetaking gjelder anlegg under § 
14 i Forurensningsforskriften. Dvs. større tettbebyggelser 
med utslipp tilsvarende 10 000 pe til sjø eller 2 000 pe til 
ferskvann 

o DIHVA ble innvilget akkreditering 24. juni 2011 etter ISO 
17025 og er akkreditert organisasjon for kommunene 
Askøy, Bergen, Flora, Førde, Gloppen, Haugesund, Kvam, 
Odda, Os, Stord og Voss 

o Norsk Akkreditering gjennomfører årlige bedømminger, 
både i anleggene og i kontorlokalene til DIHVA 

o Operatørene i anleggene gis opplæring av DIHVA og 
kontraheres til å utføre den praktiske prøvetakingen  

o Mange kritiske kriterier å ta hensyn til, blant annet til 
nøyaktighet i vannmengdemåling og til uttak av 
representative prøver  

o Kostnadene fordeles på kommunene som deltar i 
samarbeidet, trenger bare ett sett med nøkkelpersonell 
og får lavere kostnader i forhold til Norsk Akkreditering                       

    Samarbeid om akkreditert prøvetaking 
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Akkreditering innvilget 24. juni 2011  
Akkrediteringsnummer: TEST262 Fagområde P3001 Prøvetaking avløpsvann 

http://www.akkreditert.no/no/Sk_i_akkrediteringer_og_nettsiden/Sk_i_akkrediteringer/Search_result/?AkkId=728  

 

 

http://www.akkreditert.no/no/Sk_i_akkrediteringer_og_nettsiden/Sk_i_akkrediteringer/Search_result/?AkkId=728


 

Kvalitet og kvalitetssikringssystem 

• Kvalitet betyr å få innfridd forventning(er) 

• Kvalitetssikringssystem er et skriftlig system av 
prosedyrer og sjekklister som benyttes for å oppnå 
ønsket kvalitet 

• Kvalitetssystemet er plassert i TQM og er tilgjengelig 
via internett 
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Kvalitetspolitikk 

• Formålet med kvalitetspolitikken er å tilkjennegi 
kvalitetsmålene til den akkrediterte delen av DIHVA  

• Kvalitetspolitikken gjennomgås og vurderes under 
Ledelsenes gjennomgang 

• Gjennomgangen og oppnådde kvalitetsmål kan med 
føre at det settes nye kvalitetsmål, som igjen 
medfører at det gis ut en ny kvalitetspolitikk 

• Kvalitetspolitikken gjelder bare til det foreligger en ny 
kvalitetspolitikk 
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Hvorfor og hvordan akkreditert prøvetaking 

1. Pålagt av Miljøverndepartement via 
Forurensningsforskriften § 14-11 

2. Krav om akkreditert prøvetakingen inntrer dersom 
bebyggelsen målt i pe er større enn 2000 ved utslipp til 
ferskvann eller større en 10000 ved utslipp til sjø 

3. ISO 17025 ligger til grunn for akkreditering 

4. Veileder NADok 30a fra Norsk Akkreditering 

5. Norsk Vann rapport  182-2011 Prøvetaking av 
avløpsvann og slam 

6. Egne skriftlige arbeidsprosedyrer og instrukser 

 



Hva er akkreditering 

• Akkreditering er en offisiell anerkjennelse av en organisasjons kompetanse 
og evne til å utføre angitte oppgaver i samsvar med gitt krav             
(www.akkreditert.no) 
 

• Det er to nivåer av kravdokument: 
 1. Internasjonal standard (ISO 17025) 
 2. Spesifiserte metoder (standard metode) 
 
• Akkreditert prøvetaking er pålagt kommunale avløpsanlegg i større 

tettsteder med utslipp over 2000 pe til fersk vann eller over 10000 pe til sjø 
i henhold til § 14-11 i Forurensningsforskriften 
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Kompetanse et nøkkelord  
med hensyn på akkreditering 

• ”Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner 
og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner 
og oppgaver i tråd med definerte krav og mål” (Linda Lai, 2004)  

• I dagligspråket defineres kompetanse gjerne som evnen til å 
klare en oppgave eller beherske et yrke i møte med komplekse 
krav, situasjoner og utfordringer. Man deler gjerne inn 
kompetanse i kunnskaper, holdninger og ferdigheter. Noen tar 
også med begrepet evner (Wikipedia) 
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Et par begreps- og rolleavklaringer 

 

 

Innføringskurs i rollen som kontrahert personell 
23.10.14 

1. Norsk Akkreditering (NA) er akkrediteringsorganet i Norge, 
underlagt NHD, bedømmer og innvilger akkreditering 

2. DIHVA er den akkrediterte organisasjonen – eier og driver 
kvalitetssystemet som ligger til grunn for innvilget 
akkreditering, gir opplæring til kontrahert personell 

3. Kommunene er anleggseiere – eier og er ansvarlig for alt 
utstyr og prøvetakingspunkter i anleggene, og skal stille 
tilstrekkelig antall personell til disposisjon for kontrahering 

4. Kontrahert personell – kommunalt ansatte operatører som 
har gjennomgått opplæring og som har tegnet avtale med 
DIHVA om å forestå den akkreditert prøvetaking i praksis 

5. Prøvetaking skjer akkreditert når den foregår i regi av DIHVA 
6. Et renseanlegg akkrediteres ikke, kontrahert personell 

akkrediteres ikke, anleggseier akkrediteres ikke 



Organisasjonskart for DIHVA med markering  
av akkreditert område og rapporteringsveier 

Representantskap 
23 medlemmer 

Styret 
7 medlemmer 

Daglig leder 
Tore Andersland 

Kvalitetsansvarlig 
Helge Botnen 

Ledningskartkonsulenter 
Astrid Heggen og 

Elisabeth Takla Skulstad  

VTA 
Ole Dan Lundekvam 

VA – leder Fagansvarlig Miljø 
og Beredskap 
Erling Heggøy 

Teknisk sjef 
Tobias Dahle 

Hordalekk 
Zlatko  Cemalovic 

Tekn. leder akkred. org. 
Fereidun Akhoundzadeh 

Tekn. leder VA i 
akkreditert org. 

Otto Kaurin Nilsen 

RA - akkreditert 
prøvetaking 

kontrahert pers. 
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Akkreditering innebærer 

• Tilfredsstiller krav fra Miljøverndepartementet 
(Forurensningsforskriften) om akkreditert prøvetaking i 
kommunale renseanlegg 

• Prøvetakingen må foregå i henhold til krav gitt i ISO 17025, 
arbeidsprosedyrer og instrukser utgitt av DIHVA 

• Norsk Akkreditering kommer på årlige oppfølgingsbesøk, 
også i anlegg, for å forvisse seg om at alle krav, 
arbeidsprosedyrer og instrukser følges 

• Ved brudd på krav kan akkrediteringen bli suspendert – 
eventuell suspensjon vil omfatte alle anlegg 

• Vi klarer å unngå suspensjon ved å følge arbeidsprosedyrer 
og instrukser, ta imot opplæring, meld fra om det oppstår 
problemer, og for all del melde inn avvik  
 



Som akkreditert må vi ha: 

• Tilfredsstillende kompetanse og dokumentasjon på det vi 
gjør eller har gjort 

• Skriftlig beskrivelse av hele kvalitetssystemet 
• Skriftlige arbeidsprosedyrer og instrukser, og faste skjema 
• Dokumentere våre handlinger 
• Tydelighet på ansvar og myndighet 
• Tekniske krav til anlegg og prøvetakingsutstyr 
• Dokumentert kompetanse hos personell 
• Opplæring og vedlikehold av kompetanse  
• Godkjente anlegg og godkjent personell 
• Et avviksbehandlingssystem som brukes og faktisk fungere 
• Interne og eksterne revisjoner 
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Kriterier for anskaffelse av utstyr 
Fokuser på kritiske forhold, det vil si forhold som 
påvirker prøvens beskaffenhet og kvalitet, utstyret 
skal fungere etter hensikten når det er montert! 

a) Gjennomstrømningshastighet 

b) Temperatur 

c) Lys og mørke 

d) Tid 

e) Unngå utstyr som påvirker prøvene 

f) Vannmengdemålere tilpasset vannføringen i 
anlegget og med tilfredsstillende målenøyaktighet 

g) Montering i henhold til produsentens beskrivelse, 
eller gjeldende standard 

 



Sjekkliste innfasing til akkreditert prøvetaking 
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Tema 

Avtale med anleggseier/driver 

Teknisk beskrivelse av anlegget (flytdiagram med prøvetakingspunkter inntegnet) 

Avtale med kontrahert personell (er personellet godkjent?) 

Prøvetakingsplan(er) (situasjonsorientert?) utarbeidet og tilgjengelig for kontrahert personell 

Kontrahert personell har nødvendig tilgang til instrukser og skjema (internett) 

Vannmengdemåler er kontrollert (10 %) 

Prøvetakingspunktet på innløpet ligger før/etter rist og returstrømmer. Validering gjennomført? 

Prøvetakingspunktet på utløpet ligger på siste samlestokk i anlegget 

Vannet i prøvetakingspunktene har god omrøring 

Slanger tilkoplet prøvetakerne er festet og uten svanker 

Prøvetakerne er kontrollert med hensyn på sugehastighet mellom (0,5-1,0 m/sek) 

Kjøleskap kontrollert med hensyn på temperatur (1-5 °C) 

Prøvedunker av tilstrekkelig størrelse (10-30 l)  

Anlegget har sleiver, trakter, øser og temperaturloggere osv. og utfylt utstyrsliste 

Utstyrslogg i anlegget 

Prøvetakingsutstyret er merket 

Internrevisjon gjennomført 

Revisjonsavvik er lukket 



Noen begreps avklaringer – om igjen 

Kontrahert personelle, personell som har avtale om å utføre en spesiell 
oppgave, her ta prøver akkreditert 

 
Akkreditert prøvetaking, prøvetaking i henhold til et skriftlig 

kvalitetssikringssystem, her kontrollert av Norsk Akkreditering 
(akkrediteringsorgan) og funnet i samsvar med ISO 17025 

 
Akkreditert organisasjon, her DIHVA 
 
Renseanlegget er ikke akkreditert, kontrahert personell er ikke akkreditert, 

anleggseier er ikke akkrediteres 
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Hva innebærer det å være 
kontrahert personell 

• Kontrahert personell har inngått skriftlig avtale med 
DIHVA om å utføre akkreditert prøvetaking i 
renseanlegg 

• Kontrahert personell er fortsatt ansatt og lønnet av 
sin faste arbeidsgiver (kommunen/anleggseier), men 
skal følge DIHVA sine arbeidsinstrukser og 
rapporteringsveier for alt arbeid som gjelder 
akkreditert prøvetaking 

• Kontrahering må skje i forståelse med arbeidsgiver 
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Veien til kontrahering 
• Kurs i prøvetaking (obligatorisk) 
• Innføringskurs i rollen som kontrahert personell (obligatorisk) 
• Intern praktisk opplæring 
• Det må ikke gå mer enn 6 måneder mellom hver kan den 

kontraherte faktisk tar prøver  
• Rekvalifisering etter 1-3 år 
• Rekvalifisering etter lengre tids fravær dvs. ved fravær utover 

6 måneder 
• Deltakelse på minst 2 av fagsamlingene som DIHVA arrangerer 

i året 
• Validering og innstilling ved brudd på krav 
• Midlertidig betinget kontrahering  

Innføringskurs i rollen som kontrahert personell 23.10.14 



Gode grunner for kontrahert personell  
til å delta i fagsamlinger 
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1. Akkrediteringen forplikter med hensyn på opplæring, og 
ikke minst med hensyn på vedlikehold av kompetanse 

2. Faglig utvikling og vedlikehold av kompetanse, gir økt 
fokus og nøyaktighet i arbeidet 

3. Innholdet i samlingene endres etter ønske og behov, aktiv 

innhenting av tilbakemeldinger fra kontrahert personell  

4. Være en del av et større faglig kontaktnett og selv bli en 
resurspersoner i fellesskapet 

5. Øke samarbeidet mellom kommunene, mulig med en 
fremtidig vikarordning med kontrahert personell  

6. Unngå tap av kontrahering og unødvendig rekvalifisering 
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Fagsamling for kontrahert personell 
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Rekvalifisering av kontrahert personell 
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Beregning av gjennomstrømningshastighet 
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Kontrahert personell med DIHVA-hatt 



Avtaler 
• Krav om skriftlige avtaler mellom partene som 

deltar i samarbeidet om akkrediteringen  

• Avtale om akkreditert prøvetaking i 
avløpsrenseanlegg mellom hver kommune og 
DIHVA IKS 

• Avtale for kontrahert personell mellom hver 
person og DIHVA IKS 

• Avtalemaler er tilgjengelig i TQM 
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Ansvar og myndighet hos kontrahert personell 

Ansvars- og myndighetsområde 

• Gjennomføring av prøvetaking, prøvehåndtering  

• Sende/levere prøver til laboratoriet 

• Foreslå forbedringer og forebyggende tiltak 

Oppgaver 

• Prøvetaking i henhold til arbeidsprosedyrer og instrukser 

• Forsendelse av prøver i henhold til instrukser 

• Vask prøvetakingsutstyr i henhold til instrukser  

• Enkelt vedlikehold av utstyr 

• Registrere og rapportere avvik i TQM 

• Delta i møter og fagsamlinger arrangert av/pålagt av DIHVA 
eller anleggseier 
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Uavhengighet, integritet, interessekonflikt og lojalitet 

1. Arbeid som utføres på vegne av DIHVA skal skje uten ytre 
press og det skal ikke forekomme forhold som kan påvirke 
det faglige arbeidet som utføres av personell hos DIHVA, eller 
hos personell som er kontrahert av DIHVA. 
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Uavhengighet, integritet, interessekonflikt og lojalitet 

2. Gjennom innføringskurset i rollen som kontrahert personell 
skal kontrahert personell bevisstgjøres på hvor lojaliteten skal 
plasseres i forhold til akkreditert prøvetaking. Temaet skal 
også behandles i forbindelse med fagsamlingene for 
kontrahert personell, og i møtene mellom DIHVA og 
anleggseierne.  
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Uavhengighet, integritet, interessekonflikt og lojalitet 

3. Kontrahert nøkkelpersonell skal behandle alle anleggseiere 
likt. I møter med alle anleggseiere, som angår akkreditert 
prøvetaking, skal kontrahert nøkkelpersonell opptre som 
DIHVA’s representant. Saker som er spesielt krevende skal 
drøftes med daglig leder hos DIHVA. 
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Uavhengighet, integritet, interessekonflikt og lojalitet 

4.  I møte med akkrediteringsorganet skal alt kontrahert 
personell kun opptre som kontrahert personell hos DIHVA. 
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Uavhengighet, integritet, interessekonflikt og lojalitet 

5. Arbeid som utføres på vegne av DIHVA skal skje uten ytre 
press og det skal ikke forekomme forhold som Kontrahert 
personell kan oppleve som interessekonflikt i forhold til 
anleggseier/driver hvor personellet er ansatt. Kontrahert 
personell kan aldri alene representere DIHVA i interne møter 
hos anleggseier/driver hvor personellet er ansatt med mindre 
dette er avklart med DIHVA i forkant av møte og personellet 
kalles inn i kraft av å være kontrahert. Om mulig skal daglig 
leder eller kvalitetsansvarlig hos DIHVA delta i interne møter 
hos anleggseier/driver som angår avtalefestet akkreditert 
prøvetaking. 
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Uavhengighet, integritet, interessekonflikt og lojalitet 

6.  For å forebygge interessekonflikt og rolleblanding skal 
kontrahert personell ikke i ett og samme møte, holdt av 
anleggseier, delta både i kraft av å være kontrahert personell 
og som ansatt hos anleggseier. Det skal avklares på forhånd 
hvilke rolle det kontraherte personellet skal ha i møte. 
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Uavhengighet, integritet, interessekonflikt og lojalitet 

7.  Kontrahert personell skal ikke være involvert i annen 
virksomhet som kommer i direkte konkurranse med den 
akkrediterte aktiviteten hos DIHVA, eller annen virksomhet 
som kan skape tvil om vilje og evne til å utøve sin rolle som 
kontrahert, eller annen virksomhet som medfører bruk av 
systemer og utstyr som er knyttet til den akkrediterte 
aktiviteten hos DIHVA.  
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Kvalitetssystemet 

• skal sikre at kommunene / anleggseierne får 
akkreditert prøvetaking 

• består av en samling med arbeidsinstrukser og 
ulike maler til skjema 

• skal være hensiktsmessig og tilgjengelig i TQM 

• skal ha innbygget rutiner for opplæring, 
kontroll og forbedring 
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Demonstrasjon av systemet 
og avviksrapportering i TQM  

 
  



Årsaksanalyse 
- bakgrunn og formål - 

 

1) Ønsker å finne den/de virkelige underliggende årsakene til et 
avvik, ønsker å kunne sette inn korrigerende tiltak som hindrer 
gjentakelse av avviket 

2) Årsaksanalysen skal dreie fokuset mot konstruktiv løsning på et 
problem (avvik), gjennom en strukturert tilnærming til avviket, 
og god forståelse av årsaks- og virkningssammenhenger 

3) Årsaksanalysen må involvere berørt personell – fordel med 
eierskap til både problem og løsning 

4) Årsaksanalyse er mest aktuell når avviket er komplekst og 
omfattende, men årsaksanalyse kan også være nyttig når det 
skal finnes gode korrigerende tiltak til mindre avvik 
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Årsaksanalyse 
- gjennomføring - 

 

1) Foreta årsaksanalysen i gruppe 

2) Illustrer forholdet mellom avvik og årsak 

3) Velg de aller viktigste årsaken og finn løsninger som kan løse 
selve rotårsaken til avviket 

4) Velg løsninger som er kostnadseffektive 
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Årsaksanalyse 
- gjennomføring  hovedkategorier- 

1) Maks 3-6 hovedkategorier 

2) Begynn med å finne større hovedkategorier, eksempelvis 
Materialer, Mennesker, Metoder, Teknologi, Miljø, Målinger 

3) Alternativt del prosessen inn i delprosesser, eksempelvis 
Oppstart av prøvetaking, Prøvetaking, Avslutning av 
prøvetaking, Prøvehåndtering, Transport av prøve 
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Årsaksanalyse 
- gjennomføring  «5-hvorfor» -teknikken 

1) Formålet er å bore ned i årsakene til et avvik 

2) «Hvorfor?» stilles gjentatte ganger for å komme forbi 
symptomene og ned til den roten til avviket 

3) Hvert svar til et «Hvorfor?» følges opp ved et nytt «Hvorfor?» 
inntil det ikke lenger finnes flere logiske svar 

4) For å komme til roten tar det ofte minst 5 «Hvorfor?» derav 
navnet «5-Hvorfor»  

5) Oppsummer med: Hvilke årsaker er de viktigste 
bakenforliggende årsakene, rotårsakene, til avviket?  

6) Identifiser gode korrigerende tiltak 
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Årsaksanalyse 
- gjennomføring  etter «fiskebeinsmetoden» - 

Innføringskurs i rollen som kontrahert 
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Miljø Materialer Metode 

Målinger Mennesker Teknologi 

AVVIKET 

Mindre årsak 

Mindre årsak 

Mindre årsak 

Mindre årsak 

Mindre årsak 

Mindre årsak Mindre årsak 

Mindre årsak 



Årsaksanalyse 
- GRUPPEARBEID - 

Bruk prosedyren for årsaksanalyse og gjennomfør en årsaksanalyse 
for de tre avvikene på listen under. Dere står fritt til å velge om 
malen til årsaksanalyse skal benyttes eller om dere vil benytte 
hendelsesmodulen i TQM! 

 

Avvik nr. 1: Glemte å starte en planlagt prøvetaking 

 

Avvik nr. 2: Prøvetaker på innløpet stoppet å suge opp delprøver 

 

Avvik nr. 3: Anlegget har ikke godkjent prøvetakingsplan 
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Hjemmesiden til DIHVA 
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Åpningssiden for 
akkreditert prøvetaking 
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Påloggingssiden 

Passord: 20dihva12 
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Presentasjoner fra fagsamlinger 



DIHVA -permen 

• Hvert anlegg skal ha DIHVA-
perm 

• Permen er det lokale arkivet for 
akkreditert prøvetaking 

• Permen skal blant annet 
inneholde; utfylte 
prøvetakingsskjema, kopier av 
følgeskjema, utskrift fra 
temperaturloggere, 
registreringer og andre 
relevante dokumenter 
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Test, oppsummering, 
evaluering og utlevering av 

kursbevis 



www.dihva.no 

http://www.dihva.no/

